
1 เด็กหญิง สิริภทัร จันทร์กลาง โรงเรียนบา้นหนองแสง

2 เด็กชาย บญุวรุตม์ ทมิกลางดอน โรงเรียนบา้นหนองแสง

3 เด็กชาย พลกฤต ประทมุมา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

4 เด็กชาย ธนกร พมิพภ์กัดี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

5 เด็กชาย ภานุวิชญ์ ประทมุตรี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

6 เด็กชาย รัชชานนท์ สุวรรณเหลา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

7 เด็กหญิง พณัณิตา พมิดา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

8 เด็กหญิง นลพรรณ สุริหะ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

9 เด็กชาย กฤษณพงษ์ ปกักาเร โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

10 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทพิย์วงศา โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

11 เด็กหญิง นันทภคั ประทมุชู โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

12 เด็กชาย เกียรติเกรียงไกร โคตรมี โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

13 เด็กหญิง วงศ์ระพี จันเสนา โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

14 เด็กหญิง พรรณวรินทร์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

15 เด็กหญิง ศุภาพชิญ์ โพธิ์หล้า โรงเรียนศุภประภา

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1
เล
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สอ
บ

จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุชือ่-สกุล

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 1   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



16 เด็กชาย คณิศร จันทร์แสงคํา โรงเรียนวรัญญาวิทย์

17 เด็กชาย ธรากร ถินถาวร โรงเรียนชมุชนหนองสองหอ้งคุรุราษฏร์รังสรรค์

18 เด็กชาย ธนกฤต สถิตย์นา โรงเรียนชมุชนหนองสองหอ้งคุรุราษฏร์รังสรรค์

19 เด็กชาย วชิรวิทย์ เทยีบซิง โรงเรียนบา้นทา่ช้าง

20 เด็กชาย เจตน์สฤษฎิ์ ปะติเก โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

21 เด็กชาย อัศวินทร์ แก้วสุขใส โรงเรียนบา้นเขวาไร่(ดรุณวิทยา)

22 เด็กหญิง นันภทัร ประทมุมาตร โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

23 เด็กหญิง นภสร เทยีงผง โรงเรียนบา้นตลาดม่วง

24 เด็กหญิง ศุภากร เทยีบอินทร์ วรัญญาวิทย์

25 เด็กหญิง ปราณปรียา ศิริสําราญ โรงเรียนศุภประภา

26 เด็กหญิง นันภทัร ประทมุมาตร โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

27 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา นนทะสัน โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

28 เด็กหญิง อักษราภทัร อันพมิพา โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข

29 เด็กชาย ธีรโชติ นัดทะยาย โรงเรียนวรัญญาวิทย์

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 2   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ



30 เด็กชาย ธาวิน แฮมตัน โรงเรียนบา้นหนองแสง

31 เด็กหญิง ปงิปอง เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนบา้นหนองแสง

32 เด็กชาย ธนกฤต สีสา โรงเรียนบา้นหนองแสง

33 เด็กหญิง นัฐริกา ปริกาถานัง โรงเรียนบา้นหนองแสง

34 เด็กหญิง นันทน์ภสั วงษภ์าพ โรงเรียนบา้นหนองแสง

35 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ทบพวก โรงเรียนบา้นหนองแสง

36 เด็กหญิง จันทมณี คําบตุรดี โรงเรียนบา้นหนองแสง

37 เด็กหญิง นาเดีย อบเชย โรงเรียนบา้นหนองแสง

38 เด็กหญิง สุชานารถ สิทธิศาสตร์ โรงเรียนบา้นหนองแสง

39 เด็กชาย สุรไกร วาทสิทธิ์ โรงเรียนบา้นหนองแสง

40 เด็กหญิง กาญจนงค์ ปดิตาทะโน โรงเรียนบา้นหนองแสง

41 เด็กหญิง ปานฤทยั มนไธสง โรงเรียนบา้นหนองแสง

42 เด็กชาย อุดมศักด์ิ ฤทธิ์ไธสง โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

43 เด็กหญิง วรรณสรณ์ โลภาส โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

44 เด็กชาย ติณณภพ วงสีสา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

45 เด็กหญิง นันทน์ภสั นนทไ์ชย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

46 เด็กชาย วัธนศิลป์ สิมศิริวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

47 เด็กชาย ปองพล ปดิตังทะโย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

48 เด็กชาย รัฐถูมิ เทยีงดีฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

49 เด็กชาย ภทัรดนัย ทาวะรัตน์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

หมายเหตุ

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 3   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน



50 เด็กชาย สิรวิชญ์ พฑูิรย์กุลเศวต โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

51 เด็กชาย นภสัธกานต์ จิมพา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

52 เด็กชาย ชัยณรงค์ หงษาวดี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

53 เด็กชาย ศิริวัฒน์ เอกตาแสง โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

54 เด็กชาย สุทธิโรจน์ ชินบรูณ์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

55 เด็กหญิง วิภาดา หมิบรรพต โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

56 เด็กชาย ปกรณ์ ทบศรี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

57 เด็กชาย ธนกฤต จอบญุ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

58 เด็กชาย ขจรศักด์ิ เตชะแก้ว โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

59 เด็กชาย จักรภพ จันทร์พล โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

60 เด็กชาย ชนัทสาน หลงสิม โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

61 เด็กหญิง ปาริฉัตร สงสี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

62 เด็กหญิง ชุติมา ฉิมช้าง โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

63 เด็กชาย อณาวิน ศาลางาม โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

64 เด็กชาย เนติ ยอดแก้ว โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

65 เด็กหญิง เกวรินทร์ สุวรรณเหลา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

66 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ บบุผามาลา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

67 เด็กหญิง กัญญาวีร์ อัปมรกัง โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

68 เด็กหญิง อรปรียา เนียมเย็น โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

69 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แพงทยุ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1
เล
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ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 4   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



70 เด็กชาย ปรีชา อนุศิริ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

71 เด็กชาย ศิริชัย บญุจันสุนี โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

72 เด็กหญิง ชัญญานุช ปริโต โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

73 เด็กชาย จรัสแสง แสนหล้า โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

74 เด็กชาย ชยพล จันหนองหว้า โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

75 เด็กหญิง กิจชญา สอนจันทร์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

76 เด็กหญิง พชิญธิดา ภมูิพะยา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

77 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ปนิะถา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

78 เด็กหญิง ศิรประภา ศรีริทา โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

79 เด็กชาย ธราธร เปน็สุข โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

80 เด็กชาย กิตติ เพยีรอดวงษ์ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

81 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ปะทมุตะ โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

82 เด็กหญิง การะเกด ชาวนาฝ้าย โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

83 เด็กหญิง กรรณิกา จงกล โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

84 เด็กหญิง พรทวิา ปะทะวัง โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

85 เด็กหญิง วิรัญชนา อุทรด โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

86 เด็กชาย ชยากร ทองดวง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

87 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ปริวันตัง โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

88 เด็กหญิง พชัราภรณ์ บรุะเนตร โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

89 เด็กหญิง ทศันีย์ โพธิ์ประถม โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

หมายเหตุ

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 5   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน



90 เด็กหญิง โชติกา ละอองแก้ว โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

91 เด็กหญิง กุลจิวรรณ เศษวงค์ โรงเรียนชุมชนบา้นหนองเลาเหล่าอีหมัน

92 เด็กหญิง อินทริา เสนาวงษ์ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

93 เด็กหญิง จิรักชยา คําสุวรรณ์ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

94 เด็กหญิง ไอวรินทร์ ทบนอก โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

95 เด็กชาย ธนธัส แจะไธสง โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

96 เด็กหญิง พรปภา เมตไธสง โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

97 เด็กหญิง ศิริประภาวรรณ คําศรี โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

98 เด็กหญิง อรัญญา ทองเจริญ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

99 เด็กหญิง ศิริประภาพร คําศรี โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

100 เด็กหญิง นราพรณ์ บญุกันหา โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

101 เด็กหญิง เบญญาภา ศรีระนนท์ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

102 เด็กหญิง ศิริธร แนนไธสง โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

103 เด็กหญิง จิราภา เวียงแก โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

104 เด็กชาย สุทธิ สุทธิธรรม โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

105 เด็กชาย คมสันต์ ชาติแพงตา โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

106 เด็กชาย อชิระ ไตรนอก โรงเรียนบา้นอีโต้

107 เด็กหญิง อริยา แสงเสง่ียม โรงเรียนบา้นอีโต้

108 เด็กหญิง อารยา ทองสุทธิ์ โรงเรียนบา้นอีโต้

109 เด็กหญิง อภสิรา แก้วลงมา โรงเรียนบา้นอีโต้
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110 เด็กชาย พรพรรษา ดาโสม โรงเรียนบา้นอีโต้

111 เด็กหญิง ไอริสา พมิทํามา โรงเรียนบา้นอีโต้

112 เด็กหญิง วรัญญา ปริุมายะตา โรงเรียนบา้นอีโต้

113 เด็กชาย ตะวัน วงษาสันต์ โรงเรียนบา้นอีโต้

114 เด็กชาย ประเสริฐ เสาเวียง โรงเรียนบา้นอีโต้

115 เด็กชาย วีรโชติ เดือยพมิพ์ โรงเรียนบา้นอีโต้

116 เด็กชาย สิรภพ ประพรต โรงเรียนบา้นหวัช้าง

117 เด็กชาย ณฐกร โตนดนอก โรงเรียนบา้นหวัช้าง

118 เด็กหญิง วิศรุตา พรมมา โรงเรียนบา้นหวัช้าง

119 เด็กชาย ศุภณัฐ เตชะแก้ว โรงเรียนบา้นหวัช้าง

120 เด็กหญิง กัณต์ธิดา เก้าศักดา โรงเรียนบา้นหวัช้าง

121 เด็กชาย พชรดนย์ จันทะค่อม โรงเรียนบา้นหวัช้าง

122 เด็กชาย รัตนชาติ ปะทะโก โรงเรียนบา้นหวัช้าง

123 เด็กชาย ทวิวัฒน์ พลศรี โรงเรียนบา้นหวัช้าง

124 เด็กชาย กิตติโชค จันตรีชา โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

125 เด็กชาย กิติพนัธ์ พร้ิงเพราะ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

126 เด็กชาย คุณานนท์ จันผอง โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

127 เด็กชาย ติณณภพ นานหล้า โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

128 เด็กชาย ทศันพล รังหอม โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

129 เด็กชาย อัสนี สอนเสนา โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)
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130 เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกั้น โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

131 เด็กหญิง กชกร แก้วประถม โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

132 เด็กหญิง ญาณธิชา วรรณจิตร โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

133 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองหล่อ โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

134 เด็กหญิง ปพชิญา ประทมุมัง โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

135 เด็กหญิง วิมลสิริ ประโหมด โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

136 เด็กหญิง สโรชา คาทพิาที โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

137 เด็กหญิง สุธิมา วงษรุ่์งเรือง โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

138 เด็กหญิง จิตติมา รัตนพร โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

139 เด็กหญิง อาทติยา ศรีลา โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

140 เด็กหญิง สรณ์สิริ เศษมาก โรงเรียนบา้นหว้ยหนิ(ศิลาคามสํ่าผดุง)

141 เด็กชาย ภทัรพล รุ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนบา้นหมากหม้อโนนเกษตร

142 เด็กชาย พรีพฒัน์ สําราญสุข โรงเรียนบา้นหมากหม้อโนนเกษตร

143 เด็กชาย ไกรวิชญ์ วงศ์นราพฒัน์ โรงเรียนบา้นหมากหม้อโนนเกษตร

144 เด็กชาย วิทวัฒน์ ปะทะกัง โรงเรียนบา้นหมากหม้อโนนเกษตร

145 เด็กชาย โชคชัย เพช็รไพฑูรย์ โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

146 เด็กหญิง สุธิษา ประทมุเมศ โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

147 เด็กหญิง พชัรินทร์ พลเสนา โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

148 เด็กหญิง นิชดาภรณ์ ปทมุพร โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

149 เด็กหญิง พชิชาภา ปริุมายะตา โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1
เล

ขท
ีน่ั่ง

สอ
บ

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 8   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ



150 เด็กหญิง นิภาพร พนัหม่อมโส โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

151 เด็กหญิง ปภาวี เกียรติคําสิงห์ โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

152 เด็กหญิง ภทัราพร ปริุทําโม โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

153 เด็กชาย ศิวิช สีหามาตย์ โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

154 เด็กหญิง ธัญญาณี อัญปญัญา โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

155 เด็กชาย สถาพร แหยมรัตน์ โรงเรียนบา้นหนองแดงหนองแสง

156 เด็กชาย พงศกร มณีทอง โรงเรียนบา้นปา่แดง

157 เด็กหญิง กรรณิการณ์ วิเศษสมบติั โรงเรียนบา้นปา่แดง

158 เด็กหญิง ญาตาวี พลไชยขา โรงเรียนบา้นปา่แดง

159 เด็กหญิง ปณัฑ์ชนิต ชาบรรทม โรงเรียนบา้นปา่แดง

160 เด็กหญิง พรัพฒัน์ เจดีย์ โรงเรียนบา้นปา่แดง

161 เด็กหญิง เสาวนีย์ เกนทะโกฏิ โรงเรียนบา้นปา่แดง

162 เด็กหญิง พมิผกา ชังเจริญ โรงเรียนบา้นปา่แดง

163 เด็กชาย ตฤณจร ปล่อยยิ้ม โรงเรียนบา้นปา่แดง

164 เด็กหญิง เยาวพา ศรีลาพล โรงเรียนบา้นปา่แดง

165 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ปดิตาระโพธิ์ โรงเรียนบา้นปา่แดง

166 เด็กชาย ภรีพทัธ์ มาเปีย่ม โรงเรียนบา้นปา่แดง

167 เด็กหญิง ลักษณพร ปดัถามัง โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

168 เด็กหญิง กมลวรรณ ทพิวงศา โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

169 เด็กหญิง นภสัวรรณ ปะนามะเส โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์
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170 เด็กหญิง จิรัญญา ปกักาโร โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

171 เด็กชาย จิรภทัร ชื่นตา โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

172 เด็กชาย พฤกษษ์า โคนาโล โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์

173 เด็กหญิง แพรวา บบุผามาลา โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

174 เด็กชาย กิติศักด์ิ แว่นศิลา โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

175 เด็กหญิง ประกายรัศมี สาสงเคราะห์ โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

176 เด็กหญิง วรนิษฐา ปดิตามาตา โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

177 เด็กหญิง พมิพช์นก ปะตาทะกัง โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

178 เด็กหญิง รุ่งอรุน โสดาบตุร โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

179 เด็กหญิง มาริสา ทาทองคํา โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

180 เด็กหญิง น้ําเพชร บบุผามาลัย โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

181 เด็กชาย ณัฐกฤษณ์ สุทธิ โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

182 เด็กหญิง กัลยกร ญาติโสม โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

183 เด็กหญิง เพญ็นภา บบุผามาลัย โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

184 เด็กหญิง ทวันยา บบุผามาลัย โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

185 เด็กชาย ณัฐพงษ์ บบุผามาลัย โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

186 เด็กชาย ธีรวัฒน์ โฉมสะอาด โรงเรียนบา้นกระต่ายโนนสวัสด์ิ

187 เด็กหญิง กนกวรรณ สาระเนตร โรงเรียนบา้นปลาขาว

188 เด็กหญิง สุชัญญา ปดิตาลาพา โรงเรียนบา้นปลาขาว

189 เด็กหญิง วรรณกานต์ หอมกลาง โรงเรียนศุภประภา
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190 เด็กหญิง ญาดารัตน์ มะธิมะตา โรงเรียนศุภประภา

191 เด็กหญิง ชามาลี มีสกุล โรงเรียนศุภประภา

192 เด็กหญิง ธนพร บตุรพรม โรงเรียนศุภประภา

193 เด็กชาย กิตติคุณ คําโฮง โรงเรียนศุภประภา

194 เด็กหญิง นภสัสร พรมคุณ โรงเรียนศุภประภา

195 เด็กชาย อดิเทพ ทบแก่น โรงเรียนศุภประภา

196 เด็กหญิง เมธิกา สงคราม โรงเรียนศุภประภา

197 เด็กหญิง กันยารัตน์ จันทะเริง โรงเรียนบา้นหนองปอ

198 เด็กชาย ศุภชัย กาสัง โรงเรียนบา้นหนองปอ

199 เด็กหญิง ณัฐริกา ช่วยจํา โรงเรียนบา้นหนองปอ

200 เด็กชาย ภมูิพฒัน์ ปตัติลาพงั โรงเรียนบา้นหนองปอ

201 เด็กหญิง ปณุยาพร ปะสาระโว โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

202 เด็กชาย ภมูินทร์ โคฮาด โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

203 เด็กชาย ภาสวิชญ์ โคตรดี โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

204 เด็กชาย พงศกร ปะสาทาเส โรงเรียนบา้นเหล่ากว้าง

205 เด็กหญิง จิราภา นะราช โรงเรียนบา้นหนองแปน

206 เด็กหญิง อริสา แต้มสีคาม โรงเรียนบา้นหนองแปน

207 เด็กหญิง ศุภกานต์ ปาปะโม โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข

208 เด็กหญิง พรธิดา ปะตังถาโต โรงเรียนบา้นปอพานหนองโน

209 เด็กหญิง อชิรญา นเรธรณ์ โรงเรียนพระกุมารศึกษา
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210 เด็กหญิง พรทพิย์ กะตะศิลา โรงเรียนพระกุมารศึกษา

211 เด็กหญิง ณัฐนิชา แสงโพธิ์ดา โรงเรียนบา้นโคกมนโนนทอง

212 เด็กชาย คฑาวุฒิ คําหล่า โรงเรียนบา้นโคกมนโนนทอง

213 เด็กหญิง ศศิธร บรรยงค์ โรงเรียนบา้นหนองสระ

214 เด็กหญิง นันทกิานต์ บบุผามะตะนัง โรงเรียนบา้นเหล่าหมากคํา

215 เด็กชาย ศักด์ิชัย ทําผง โรงเรียนวรัญญาวิทย์

216 เด็กหญิง อักษรา ประดิษฐ์ โรงเรียนวรัญญาวิทย์

217 เด็กหญิง ณัฐตญา ทหีวัช้าง โรงเรียนวรัญญาวิทย์

218 เด็กหญิง พชัริดา มิง่จิตร โรงเรียนวรัญญาวิทย์

219 เด็กหญิง ปารวตรี บญุรักษา โรงเรียนวรัญญาวิทย์

220 เด็กชาย กฤษฎากร ทบมาตร โรงเรียนวรัญญาวิทย์

221 เด็กชาย เทพทยั เทโว โรงเรียนวรัญญาวิทย์

222 เด็กหญิง ชนนิกานต์ พลูประเสริฐ โรงเรียนวรัญญาวิทย์

223 เด็กหญิง พรพรรณ สุยารัมย์ โรงเรียนบา้นโคกก่องโคกสูงหนองแต้

224 เด็กหญิง กัญญาวีร์ กระแสร์ โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง

225 เด็กชาย พรีพฒัน์ แทนมูล โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

226 เด็กหญิง พชิญาพา สารไธสง โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

227 เด็กหญิง ณิชานันท์ สมอ่อน โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

228 เด็กหญิง วรัญญา วิเศษวุธ โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

229 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 12   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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230 เด็กชาย เอกรินทร์ งามเสน่ห์ โรงเรียนบา้นเหล่าค้อ

231 เด็กหญิง ทอฝัน งามสง่า โรงเรียนบา้นเหล่าค้อ

232 เด็กหญิง กัญญาพชิญ์ บรรยง โรงเรียนบา้นเหล่าค้อ

233 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ปาปะโน โรงเรียนบา้นเหล่าค้อ

234 เด็กหญิง วันวิสา ปะวะถา โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

235 เด็กหญิง ณัฐพร แสนสุข โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

236 เด็กหญิง วิมลณัฐ โคตรดี โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

237 เด็กหญิง สุจิตตรา บญุประทมุ โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

238 เด็กชาย พชร พพิชัพริิยานนท์ โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

239 เด็กหญิง ธนภรณ์ ไกรสินธุ์ โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

240 เด็กชาย พงศกร พนัหล่อมโส โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง

241 เด็กหญิง ชาริศา แสงสุดตา โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง

242 เด็กชาย ธนัธ เทอืกดอกไม้ โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก

243 เด็กชาย พงศกร วันไชย โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก

244 เด็กหญิง ชุติมณฑน์ แสงมา โรงเรียนบา้นดงม่วงหวัดงหนองบาก

245 เด็กชาย กันด์ศักด์ิ ปะนะที โรงเรียนบา้นหนองม่วง

246 เด็กหญิง ลัดดามาตย์ แก้วลุน โรงเรียนบา้นหวัยทราย

247 เด็กหญิง สุธีนันท์ ประทมุโพธิ์ โรงเรียนบา้นหวัยทราย

248 เด็กหญิง สุตาภทัร ตรีสุวรรณ โรงเรียนประถมพฤกษา

249 เด็กหญิง พรนภา อารีเอื้อ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 13   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ



250 เด็กชาย ธินภทัร อุทมุภา โรงเรียนบา้นดอนดู่

251 เด็กหญิง วรัชยา บวัสาย โรงเรียนเทศบาล๑ (ขจรเนติยุทธ)

252 เด็กหญิง อารยา ขยันการ โรงเรียนเทศบาลตํายลนาโพธิ์

253 เด็กชาย นฤสรณ์ ต้นทอง โรงเรียนวัดกระจุกเฌอ

254 เด็กหญิง ปนิดา โฮชิน โรงเรียนบา้นปา่กรุงหนานาเจริญ

255 เด็กหญิง พกิุล งามดี

256 เด็กชาย นันทพงศ์ เบกิละ

257 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สร้อยแก้ว

258 เด็กหญิง พรพรรณ ประทมุมา

259 เด็กหญิง วิรัตติยา ขันนา

260 เด็กชาย ชุติพนธ์ ปะตาทะกา

261 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ สุตนา

262 เด็กชาย วันเฉลิม ปผุาโล

263 เด็กชาย สิรดนัย  ปสัสาโก โรงเรียนบา้นคึมบง

264 เด็กชาย กิตติทตั หมืน่ไธสง โรงปอพานหนองโน

265 เด็กหญิง ขนิษฐา  แสนศักดา โรงเรียนบา้นพองหนีบ

266 เด็กชาย พสักร  พเิมย โรงเรียนบา้นคึมบง

267 เด็กชาย อัฑฒกร ใส้เพีย้ รร.บา้นแวงยางกุดตะเข้

268 เด็กชาย  วายุ  ปาติโต โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปอืย

269 เด็กชาย ธีรภทัร  ปดิตาระเต โรงเรียนบา้นตําแยโนนยาง

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

ชือ่-สกุล

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563

                             หอ้งสอบที ่ 14   สอบวันที ่ 6 มิถุนายน 2563  หอ้งสอบอาคารเรียน 5   โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
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270 เด็กชาย วรมัน  เจริญศิริ โรงเรียนบา้นนาภู

271 เด็กหญิง กันยารัตน์  ลาธิ โรงเรียนบา้นนาภู

272 เด็กหญิง ศศิธร  บรรยงค์ โรงเรียนบา้นหนองสระ

273 เด็กหญิง พรนภา  หลามเทยีม โรงเรียนบา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย

274 เด็กชาย ศักยภาพ ทบศรี

275 เด็กหญิง ยอดฤทยั  แก้วลาด

276 เด็กชาย ภทัรพล  เปง้ไชยโม

277 เด็กหญิง อักษรา  ประดิษฐ์

278 เด็กหญิง ปนิดา  พมิทํามา

279 เด็กชาย ชัชกรณ์  บบุผามาลัย

280 เด็กหญิง ชนิกานต์  ดอนไธสง

281 เด็กหญิง ธนันภรณ์  พงษสุ์ระ

282 เด็กชาย ธนพรรธน์ พนัสุดน้อย

283 เด็กชาย ประภาสพงษ์   โพธิลิน

284 เด็กชาย ภมูิภทัร ปะริโต

285 เด็กชาย ธีรเทพ  ทริุดไธสง

286 เด็กชาย ธนากร  มูลจันทร์

287 เด็กชาย วัชรพล บรรยง

288 เด็กชาย กฤษฎา  บรรดาดี

289 เด็กชาย ณัฐพงษ ์  บตุรศรีภมูิ

                          รายชือ่แนบทา้ยประกาศ เรือ่ง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี ่ 1

ชือ่-สกุล
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290 เด็กชาย รัชพล  สมอบา้น

291 เด็กชาย ธนโชติ ผลาผล

292 เด็กชาย พพิธิธน แก้วกั้น

293 เด็กชาย ชนะพงศ์ บรรดาศักด์ิ

294 เด็กชาย พติตินันท ์ ปดิตามานัง

295 เด็กชาย เอกราช เทยีงปา

296 เด็กหญิง เเก้วกานต์ จันทเสน

297 เด็กชาย กรวิชญ์ บบุผามะตะนัง

298 เด็กหญิง วรดา ปะสาวะเท

299 เด็กหญิง สิรินทพิย์  สิมศิริวัฒน์

300 เด็กชาย อดิศร  คําโฮง

301 เด็กชาย รุจน์จิรรรย์  พดัทะอําพนั

302 เด็กหญิง กิตติญา  ปะวะถี

303 เด็กชาย ธนวัต  ถินคําเชิด

304 เด็กชาย ธันวา  กางโสภา

305 เด็กหญิง ศศิพมิพ์  อินหนู

306 เด็กหญิง ณัฏฐาวีรนุช  ประสงค์สุข

307 เด็กหญิง ปนัดดา  กองสุข

308 เด็กชาย นันทพิฒัน์ ราชแสง

309 เด็กหญิง ภทัราพร  แสงสังข์

จบ ป.6 จากโรงเรียน
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310 เด็กชาย เทพพทิกัษ์ ปสัสาวะโท

311 เด็กชาย นครินทร์ วงศ์สูงเนิน

312 เด็กหญิง จีรภญิญา ปาปะโน

313 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ กลํ่าดี

314 เด็กหญิง อภญิญา มูลพมิพ์

315 เด็กหญิง ระพพีรรณ ทบัลือชัย

316 เด็กหญิง จิราภา แสงตา

317 เด็กหญิง กชนิภา งามมะเริง

318 เด็กชาย ภมูิภทัร ปริุเส

319 เด็กหญิง เเพรวา  มิง่มูล

320 เด็กชาย อชิรวิทย์ แซ่เต๋ิน

321 เด็กชาย สรวิศ ชินวงศ์

322 เด็กชาย วีรวุฒิ แสงดาว

323 เด็กหญิง อารยา ไทรงาม

324 เด็กหญิง จันทมณี เทยีบสา

325 เด็กหญิง อรัญญา ไชยโคตร

326 เด็กหญิง อมรรัตน์ ปดิตาทะสา

327 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ กางโสภา

328 เด็กหญิง อภญิญา ตะโคตร

329 เด็กหญิง วรรัตน์ สุวรรณรัตน์

ชือ่-สกุล จบ ป.6 จากโรงเรียน หมายเหตุ

                                                    ประจ าปกีารศึกษา  2563   ลงวันที ่ 12 พฤษภาคม 2563
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330 เด็กหญิง พชัรา  ละออออง

331 เด็กหญิง ณัฐกฤตา แสงโคตร

332 เด็กหญิง ฐิติพร บญุตาแสง

333 เด็กหญิง วินิตา ยุทไธสง

334 เด็กหญิง ณัฐญา ทบวัน

335 เด็กชาย ภติูวัฒน์ วงษสื์บ

336 เด็กชาย อภสิร กลางโสภา

337 เด็กชาย  ธีรภทัร บรรยงค์

338 เด็กหญิง อิศริยาภรณ์ ทบวัน

339 เด็กหญิง วริศรา ประทมุตรี

340 เด็กชาย วรเมธ มุขตัน

341 เด็กชาย พรีพฒัน์ แจ่มสุวรรณ์

342 เด็กหญิง ปิน่มนัส สุดตะนา

343 เด็กชาย มรรษกร กาละปกัษ์

344 เด็กชาย อดิศักด์ิ ทองมูล

345 เด็กหญิง ปวีณา หนไธสง

346 เด็กชาย กิตติชัย แสนตําแย

347 เด็กหญิง ณัฐณิชา  จําปาเกตุ

348 เด็กชาย กริชเพชร  ชัยสงคราม

349 เด็กหญิง เพริศพร้ิง  พนัอินจอง
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350 เด็กชาย กนกวรรณ รังไธสง

351 เด็กชาย วรโชติ ปริุทํามา

352 เด็กหญิง พชัราภรณ์ พกัไธสง

353 เด็กหญิง  กชกร เทพภเูวียง

354 เด็กชาย เพิม่พนู โฮนทมุมา

355 เด็กชาย รักศักด์ิ สีสุลักษณ์

356 เด็กหญิง วิภาดา ระว้า โรงเรียนเทศบาลหนองบวัลาย

357 เด็กหญิง ขวัญจิรา รัตนเบญจพร โรงเรียนบา้นหนองหน่อง

358 เด็กชาย ภทัรชัย ลิขิตสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบา้นยางสีสุราช

359 เด็กชาย ศุภกฤษ มิตรศิริ บา้นขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปอืย

360 เด็กหญิง สุวิดา ทํานานอก โรงเรียนบา้นกุดน้ําใส

361 เด็กชาย ธนทศัน์ นันทะศรี โรงเรียนพอดีวิทยา

362 เด็กหญิง กุลธิดา วงษอ์ั้ว โรงเรียนบา้นตําแย-โนนยาง

363 เด็กหญิง ภทัรศยา วาปเีส โรงเรียนอํานวยวิทย์

364 เด็กชาย กฤติโชค ปะวะเน โรงเรียนวัดนาบญุ

365 เด็กชาย นวพล ธงแสนเมือง โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช

366 เด็กหญิง สุชาวดี วันภกัดี โรงเรียนบา้นชุมแสงโนนเหล่ียม

367 เด็กชาย คริษฐ์ ผาสุขเลิศ โรงเรียนวรัญญาวิทย์

368 เด็กชาย พรชัย คําอ่อน ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

369 เด็กหญิง อารดา จําปาขาว บา้นหนองบวัแดง
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370 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ปะวะเส โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลาเหลาเหล่าอหีมนั

371 เด็กชาย ณัฐพงษ์ อินทสาร โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลาเหลาเหล่าอหีมนั

372 เด็กชาย อดิศักด์ิ แซกรัมย์ โรงเรียนชมุชนบา้นหนองเลาเหลาเหล่าอหีมนั

373 เด็กหญิง สุรภา ยามบญุ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

374 เด็กชาย อภสิิทธิ์ สิทธิสาท โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

375 เด็กหญิง ณัฐชา ภะวะพนิิจ โรงเรียนวัดปา่นาเชือก

376 เด็กหญิง จิราพร ปฏเิก โรงเรียนบา้นเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)

377 เด็กหญิง อนันตญา ทวีทรัพย์ โรงเรียนบา้นดอนดู่
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